
A vindima ainda é o que era,
a nossa experiência é que melhorou.

Agora em Favaios, Douro.
The grape harvest experience never

changes, it is just our experience
that improves.

Now in Favaios, Douro.

GRAPE HARVEST
FESTIVITY
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Linha do Douro

cp.pt

Aos sábados,
23 e 30 de setembro.

On Saturdays,
23 and 30 September.

CP. SEMPRE EM MOVIMENTO.

FESTA
DAS VINDIMAS



DATA | DATES 
COMBOIOS ESPECIAIS – 23 e 30 de setembro
SPECIAL TRAINS – 23 and 30 September

PREÇO | PRICE
ADULTOS | ADULTS – 69,50€ 2ªcl | 72,50€ 1ªcl
CRIANÇAS | CHILDREN – 29,50€ 2ªcl | 32,50€ 1ªcl
(dos 4 aos 12 anos, inclusive | from 4 to 12 years old inclusive)

O preço inclui viagens de comboio, transfer, almoço, atividades 
e animação.
The price includes the train trip, transfer, lunch and entertain-
ment.

PONTOS DE VENDA | SALES POINTS
Bilheteiras CP | Ticket offices

INFORMAÇÕES E RESERVAS | 
INFORMATION AND BOOKINGS
Email: gruposLC-RG@cp.pt

DESCONTOS | DISCOUNTS
Os clientes dos Comboios Especiais beneficiam ainda 
de tarifas especiais em:
Special Trains customers also get special rates from:

Parque de estacionamento nas estações de Braga e 
Porto-Campanhã.
Braga and Porto-Campanhã station car park.

Hotel Moov Porto Centro:
www.hotelmoov.com ou 220 407 000

TRYP Porto Centro Hotel e TRYP Porto Expo Hotel:
trypportocentro.com

Hotel Vila Galé Porto:
porto.reservas@vilagale.com

Hotel Vila Galé Douro:
douro.reservas@vilagale.com

Contacte os hotéis para fazer a sua reserva e informe 
que é cliente CP.
Contact the hotels to make your reservation. Please 
inform them that you are a CP customer.

with traditional popular music (Concertina),
a tasting of Moscatel wine and some local 
delicacies such as bread and cake with meat.

Visita guiada aos vinhedos com uma breve 
explicação sobre as castas, história da região e 
tradições da vindima. Possibilidade de 
participar no corte e apanha da uva. 

Guided visit to the vineyards with a short 
explanation about the grapes varieties,
the history of the region and the grape 
harvesting traditions. Visitors can take part
in harvesting the grapes.

Almoço tradicional  duriense. Bebidas 
incluídas.

Traditional Douro valley lunch. Drinks 
included.

Visita aos lagares e início da pisa da uva,
a famosa lagarada, acompanhada de cantos 
tradicionais durienses e seguida de uma prova 
documentada de vinhos licorosos. 
Recomenda-se a utilização de vestuário 
adequado (calções e chinelos) a cargo
do próprio.

Visit to the wine cellar. Experience the famous 
grape treading tradition with local songs and 
a tasting of fortified wines. Suitable clothing 
(shorts and sandals) should be brought by all 
participants.

Partida de autocarro até à estação da Régua 
de onde sairá o comboio especial para 
regresso a Porto-Campanhã. 

Bus back to Régua for the return trip by train 
to Porto-Campanhã.

Chegada à estação de Porto-Campanhã.

Arrival at Porto-Campanhã.
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Embarque na estação de Porto-Campanhã
em Comboio Especial.

Departure from Porto-Campanhã station
on a special train.

Chegada ao Pinhão e transfer em autocarro até
à Quinta da Avessada onde será recebido com 
musica  popular tradicional (Concertina), 
degustação de um Moscatel e algumas iguarias 
da região como o pão e a bola de carne.

Arrival at Pinhão and transfer by bus to Quinta
da Avessada, where participants will be welcomed 
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PROGRAMA | PROGRAMME 


